Styrelsemöte FK Åsen 2014-03-05
Närvarande: Nils-Eric, Hasse, Stefan, Rickard, Bengt, Roger, Pelle och Bitte
1. Mötet förklarades öppnat
2. Dagordningen fastställdes
3. Föregående protokoll från både 16 feb och 13 januari godkändes och lades till
handlingarna.
4. Rapporter: Rickard har bokat skolorienteringar. Den 10 och 12 mars, 1 och 3
april, 22 och 24 april och preliminärt stafett för högstadiet 6 maj. Den 13 maj blir
det en stafett för mellanstadiet. Tollarps kampen åk 4-9 blir den 4 juni. Styrelsen
beslutar att FK Åsen inte hjälper till med Skol 10-mila i år. Rickard meddelar
Niklas Nilsson beslutet.
Bengt meddelar att det är A3 möte den 11 mars 18.00.
Bitte har beställt en Beachflagga till FK Åsen.
Bitte rapporterade att arbetet med O-Ringen Academy fortsätter.
Pelle berättade att Ellinor deltagit i Kortvasan och Ungdomsvasan. Pelle ber
Ellinor skriva om alla från Åsen som deltagit i något av Vasaloppen i år till
klubbtidningen.
5. Skrivelser: Skattningsverktyg från SISU/Skåneidrotten/Riksidrottsförbundet har
inkommit. Detta skall ligga till grund för Idrottslyftet. Blanketten ifylldes.
Uppgifter till kommunen på föreningens kontaktpersoners uppgifter skall
inlämnas6. Ekonomi: Kommunen vill ha en redovisning på hur klubben använt bidraget vi
fick innan jul. Detta ansvarar Bengt för. Ekonomin är i balans.
7. Styrelsemötesdagar: 9/4, 21/5, 18/6, 20/8. 10/9, 8/10, 5/11, 3/12, 14/1- 2015.
Start 18:15 samtliga dagar .
8. Motion: Stefan söker frivilliga till tipspromenader. Dessa startar den 4 maj och
pågår till 15/6. Uppehåll över sommaren och start igen 10/8 och pågår till 9/11.
9. Anläggningen: Allt är under kontroll. Någon lampa på elljusspåret lyser inte.
10. Övrigt: Idrottslyftet. Ricky har fått förfrågan om vi kan utveckla verksamheten.
Styrelsen beslutar att bjuda in Tollarpskolans Andreas till ett möte.
Roger ställer frågan om klubben ska köpa in en lövblås som kan användas till att
rensa elljusspåret. Styrelsen uppdrar åt Roger att undersöka och köpa in en
lövblås.
11. Mötet avslutades

